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SAMMANFATTNING
Personal inom Räddningstjänsten utsätts dagligen för akuta och kroniska stressorer som kan 
påverka välbefinnandet på arbetsplatsen såväl som hälsan. Syftet med detta examensarbete var
att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos Räddningstjänsten i Norrbotten och då 
speciellt det sociala stödet då detta har en positiv effekt på negativ stress. Frågeställningarna var: 
Är den psykosociala arbetsmiljön tillfredsställande i Luleå, Boden och Älvsbyn? Vad i 
organisationen ger förutsättningar för socialt stöd? Får heltids- resp. deltidspersonal olika typer 
av socialt stöd? Hur tillfredsställer organisationerna behovet av socialt stöd efter ett larm? En 
enkät som dels bygger på QPSNordic och dels på teorier om socialt stöd användes för att samla 
in data från 71 anställda i operativ tjänst i Luleå, Boden och Älvsbyn. Resultaten visade på en 
skillnad i uppfattningen av den psykosociala arbetsmiljön på vissa index mellan Boden och 
Älvsbyn och mellan Luleå och Älvsbyn och att viktiga förutsättningar i organisationen för 
socialt stöd var tillgänglighet och sympati. Behovet av stöd från organisationen tillfredställdes
genom gruppsamtal och debriefing. 

Sökord: Psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd, räddningstjänsten, stress, QPSNordic



ABSTRACT
Personnel working for emergency rescue services are exposed to acute and chronic stressors 
daily which can affect well-being and health. The purpose of this thesis is to examine the 
psychosocial work environment within the emergency services in the county of Norrbotten and 
especially the kind and extent of social support within the organisations. Social support has
shown to have a positive effect on negative stress. The questions asked were: Is the psychosocial 
work environment satisfying in the municipalities of Luleå, Boden and Älvsbyn? What 
facilitates social support in the organisation? Does part-time and full-time staff get the same type 
of social support? How does the organisation satisfy the needs of social support after an 
accident or a fire? A survey was used to gather data from 71 staff members in the municipalities 
investigated. The questions were taken from QPSNordic and formulated from theories about 
social support. The results show that there was some difference in opinion about the 
psychosocial work environment between Boden and Älvsbyn and between Luleå and Älvsbyn 
and that important factors for social support in the organisation were availability and sympathy. 
The need for social support was satisfied through group discussions and debriefings. 

Key words: Psychosocial work environment, social support, emergency personnel, stress, 
QPSNordic
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INLEDNING

Individer inom högriskyrken, såsom brandmän, utsätts för många svåra prövningar. De utsätts 
för risker för sin egen och sina arbetskamraters hälsa, allvarliga bränder, de får vara med om 
barn som har skadats eller har omkommit, självmord och olyckor där många har skadats. Dessa 
situationer kan vara mycket svåra att klara av och kräver mycket av individen som blir utsatt för 
det (Beaton, Murphy, Johnson, Pike, & Corneil, 1998). Dessa egenskaper och händelser i 
miljön kan kallas akuta stressorer och kan vara jobbiga att hantera. Då en obalans uppstår 
mellan det en person klarar av och vad situationen kräver uppstår stress (Petrie & Rotheram, 
1982). I flera holländska undersökningar har det framkommit att 5-25% av alla arbetare som 
utsätts för en traumatisk händelse på arbetet lider av svåra symptom efter detta (Van der Ploeq, 
Dooresteijn, & Kleber, 2002). Det kan handla om återupplevelse av händelsen, undvikande av 
att tänka eller prata om händelsen, emotionell känslighet, problem hemma, sämre utförande av 
arbetsuppgifter och smärta och trötthet. Ingen kan på ett framgångsrikt sätt klara av de höga 
krav som ställs vid en krissituation under en längre tid. De höga kraven påverkar individens 
behov och psykologiska och fysiologiska välbefinnande (Petrie & Rotheram, 1982). Nästan alla 
som lider av svåra symptom efter att ha utsatts för en svår händelse repar sig dock från detta 
antingen av sig själva eller med hjälp från andra. Att utsättas för en svår händelse kan också leda 
till personlig utveckling (Van der Ploeq et al., 2002). Det har på senare tid också framkommit 
att det är viktigt att inte bara tänka på stress efter traumatiska händelser utan också på den som 
kan uppstå i det dagliga arbetet (Brough, 2004). Många individer inom högriskyrken får stå ut 
med kroniska stressorer, såsom mycket att göra på jobbet, rollkonflikter och för lite information 
från organisationen (Van der Ploeq et al., 2002). De utsätts för stressorer under en längre 
period, vilket kan ha negativa effekter på både jobbet och anpassningsförmågan (Petrie & 
Rotheram, 1982). Enligt Brough (2004) kan till och med stress i det vardagliga arbetet påverka
välbefinnandet mycket mer än traumatiska händelser. Stress under och efter en utryckning har 
ett samband med traumasymptom och psykologisk press medan stress i det vardagliga arbetet 
påverkar välbefinnandet på arbetsplatsen (Brough, 2004).

Tidigare forskning

Stress och psykosocial arbetsmiljö
”Stress uppstår när vi ställs inför utmaningar eller krav som gäller något av betydelse för oss, och vi ängslas 
inför vår förmåga att klara av dem” (Rubenovitz, 2004, s. 225). 

Termer inom stressområdet kan definieras enligt följande:
 Stress: Ett tillstånd orsakad av förändringar hos människan och hans/henens

omgivning. Stress är den gemensamma nämnaren på alla bearbetbara reaktioner i 
kroppen (Selye, 1978).

 Stressor: Den egenskap eller händelse i miljön (i denna rapport: den psykosociala 
arbetsmiljön) som skapar en negativ reaktion hos en människa antingen psykologisk 
eller fysiologisk. 

 Stressreaktion: En negativ reaktion hos en människa orsakad av stressorn (Kasl & 
Cooper, 1987).

Alla typer av stress är dock inte skadliga (Rubenovitz, 2004). 
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Stressreaktioner kan alltså bero på arbetsmiljön. Ordet arbetsmiljö betyder enligt 
Nationalencyklopedins (2008) elektroniska uppslagsverk ”förhållanden på en arbetsplats”. Med 
ordet arbetsmiljö menar Arbetsmiljölagen allt som påverkar en människa på hennes arbete, 
både den psykiska och den psykosociala omgivningen (Ahlberg, 2003). Ordet psykosocial 
betyder enligt Nationalencyklopedins elektroniska uppslagsverk ”som avser sociala aspekter av 
psykiska reaktioner” (Nationalencyklopedien, 2008).

Begreppet psykosocial är avsedd att förklara hur människan påverkas och utvecklas när 
människor interagerar. Resultatet av denna interaktion mellan en individ och omgivningen blir 
en personlig och psykiskt hälsomässig mognad. Begreppet psykosocial stämmer bra överens med 
socialpsykologernas sätt att se på människan, nämligen att det inte går att förstå en människas 
utveckling, handlingar eller reaktioner om inte studier görs i hans/hennes omgivning (Lennéer-
Axelsson & Thylefors, 2005). Psykosociala faktorer på arbetsplatsen kan påverka välbefinnandet 
via hälsan, arbetstillfredställelsen, motivationen, kompetensutvecklingen och prestationen. Det 
finns flera faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljö: egenkontroll i arbetet (att kunna 
styra arbetstakt och arbetssätt till viss del själv), ett positivt arbetsklimat (ett bra samarbete 
mellan över- och underordnande), stimulans från själva arbetet (att kunna använda och utveckla 
sina anlag, förutsättningar och kunskaper), god gemenskap (förutsättningar för bra trivsel och 
kontakt med arbetskamrater) och optimal arbetsbelastning (både psykiskt och fysiskt) 
(Rubenovitz, 2004). Nordiska Ministerrådet menar att forskningen om psykosocial arbetsmiljö 
tidigare riktat in sig på ett fåtal faktorer som antagits vara viktigt för hälsa och välbefinnande. 
Det finns få studier som grundar sig på omfattande mätningar av arbetsmiljön (Dallner et al., 
2007). 

Vid otillfredsställelse med arbetsmiljön kan negativa effekter uppstå som låg arbetsmotivation, 
låg produktivitet, besvär med rörelseorganen, psykosomatiska problem, relativt hög korttids-
och långtidsfrånvaro, byte av arbete vilket kan göra att företaget förlorar de bästa arbetarna och 
ökad risk för olyckor i arbetet (Rubenovitz, 2004). 

Fördelarna med en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön är många:
 Genom medelvärden på olika faktorer kan förbättringsåtgärder prioriteras.
 Genom att få reda på specifikt vilka avdelningar eller enheter som fungerar sämst kan 

specifika förbättringsåtgärder sättas in.
 Genom att kategorisera de anställda kan särskilda grupper uppmärksammas.
 Genom en jämförelse med andra företag kan skillnader upptäckas.
 Genom att jämföra upplevelser av arbetet och sjukfrånvarodata, kan anledningar till 

sjukfrånvaro dokumenteras (Rubenovitz, 2004).
 Genom en jämförelse mellan gamla och nya kartläggningar kan förändringar 

dokumenteras (Dallner et al., 2000).

År 1994 startade det Nordiska Ministerrådet ett projekt vars syfte var att utveckla och validera 
ett instrument som kunde mäta viktiga psykologiska och sociala faktorer på en arbetsplats. Att 
övervaka och försöka förbättra den psykologiska och sociala arbetsmiljön är en tradition i de 
nordiska länderna. Dock fann Nordiska Ministerrådet ett behov av att förbättra kvaliteten på 
instrumenten och att utveckla ett instrument som skulle göra data mer jämförbara än tidigare. 
Detta resulterade i QPS Nordic som är ett frågeformulär för att mäta de psykologiska och 
sociala faktorerna i arbetslivet (Dallner et al., 2000). 
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Socialt stöd
Begreppet socialt stöd definierades först som ett sätt att klara av personliga kriser men har sedan 
blivit något som blivit allmänt känt inom hela stressområdet (Kasl & Cooper, 1987; McLean, 
1979).

Socialt stöd

Huvudeffekt                   Dämpande               Huvudeffekt
effekt

Stress Hälsa
Figur 1. Det sociala stödets potentiella effekter på stress och hälsa (House, 1981).

Det finns flera olika perspektiv på hur socialt stöd påverkar stress. Det kan ha en dämpande 
effekt på stressreaktionen eller en direkt effekt på de grundläggande fysiologiska processerna 
som påverkar den långsiktiga hälsan (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd kan också ha en 
förebyggande effekt på stress genom att ge individer en positiv känsla inför dem själva och deras 
arbete och göra tråkigt arbete roligt och få individer att tänka mindre på mängden av arbete 
eller oroligheter på arbetsplatsen (McLean, 1979). Det sociala stödet kan också ge en god
självvärdering och kompetensupplevelse genom uttryck för sorg, kärlek, förståelse och omtanke, 
delaktighet i gruppaktiviteter, bekräftelse på eget värde, uppskattning, beröm, uttryck av 
respekt, återkoppling på beteende och åsikter och lyhört lyssnande (Westlander, 1993). 

Det finns även forskning som visar på det omvända. I vissa fall kan socialt stöd inte alls hjälpa 
medan det i andra fall kan ha en negativ effekt vilket kan ske genom att stödet framkallar 
obehagliga känslor som oro och pinsamhet. Genom att få en mer negativ bild av situationen
från gruppen kan individen bli stressad. Stöd kan också framkalla en känsla av orättvisa hos 
givaren, vilket framkallar stress hos mottagaren (Buunk & Peeters, 1994). Socialt stöd kan vid
hög stress påverka negativt och vid låg stress påverka positivt (Dallner et al., 2000). 

Räddningstjänstens verksamhet

I Lagen om skydd mot olyckor står vad Räddningstjänstens funktion ska vara. I 1 kap 2§ står 
det att ”med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara 
för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom eller miljön”. Det är kommunen som har ansvar för att förebrygga bränder och skador 
tillföljd av bränder och att kommunerna också ska ta tillvara möjligheten att utnyttja varandras 
resurser om skydd mot olyckor (Notisum, 2008).

Arbetet inom Räddningstjänsten måste alltid utföras så att förtroendet från omgivningen finns 
kvar. Mycket av arbetet bygger på samarbete inom och utanför organisationen men samtidigt 
måste de som arbetar inom Räddningstjänsten vara självständiga, ansvarstagande och driftiga 
(Räddningsverket, 2007). Andra krav som ställs på Räddningstjänstens personal är bland annat 
fysisk styrka och kondition. Det finns dock inte samma krav på den psykiska hälsan. Det är lätt 
hänt att överbetona de fysiska kraven och glömma de psykiska (Andersson, 1997).
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Enligt P. Bylin (personligt samtal, 1 december, 2008), räddningschef i Luleå, är 3-5% av 
arbetstiden för en brandman utryckning. Under övrig tid ingår fysisk träning, övning och arbete 
i varje pass. Under arbetet sker kontroll av personlig och gemensam utrustning och underhåll 
av fordon, materiel o.s.v. Detta sker även under nattskift.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandmän) är en speciell anställningsform inom 
Räddningstjänsten där den anställde oftast har ett annat arbete i grunden, men ligger i 
beredskap oftast var fjärde vecka då han/hon ska vara tillgänglig dygnet runt. Dessa har en 
utbildning på nio veckor och i denna ingår bland annat brandsläckning, psykosocialt 
omhändertagande och arbetsskydd (Räddningsverket, 2008). 

Enligt P. Bylin (personligt samtal, 1 december, 2008) är det riskbilden i kommunen som avgör 
om det finns skäl att inrätta en deltids- eller en heltidskår. I en del mindre samhällen finns 
mindre risker och därför är det inte försvarbart ekonomiskt med en heltidskår. I större 
kommuner finns fler risker och då blir det inte säkerhetsmässigt försvarbart med en deltidskår. 
Det finns både för- och nackdelar med heltids- respektive deltidskårer. Samhället ställer samma 
krav på alla kårer, men det kan ta längre tid för en deltidskår att infinna sig på en plats. 
Fördelen kan vara att personalen i deltidskårerna alla har olika bakgrund vilket tillför 
verksamheten en annan typ av kompetens. Fördelen med heltidsstyrkan är att den blir mer 
professionell eftersom den oftare övar på olika typer av situationer. 

Hantering av stressande situationer
Inom Räddningstjänsten är det omedelbara målet med att hantera en stressande situation att 
minska effekterna av denna och för detta används främst:

 Kamratstöd - en arbetskamrat stöttar den drabbade genom att lyssna och prata. För 
detta krävs inlevelse och en bra inställning, men annars inga särskilda krav.

 ”Defusing” – alla samlas för ett samtal efter en händelse för att gå igenom vad som hänt.
 Avlastningssamtal – Ett samtal för att bearbeta normala reaktioner på en onormal

händelse och för att återfå gruppens självkänsla. Denna leds ofta av en räddningsledare. 
 Debriefing – Ett avlastningssamtal som oftast leds av två specialister. 

Enligt en studie gjord i Värmland är avlastningssamtal och kamratstöd lyckosamma i 
hanteringen av svåra situationer (Larsson & Tedfeldt, ej daterad). 

Försvar, brandskydd, polis och rättsväsende står för den största andelen anmälda 
arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska eller sociala förhållanden på arbetsplatsen. Ca 
40% av problemen står för problem orsakade av relationer på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 
2007). 

Räddningstjänsten i Luleå, Boden och Älvsbyn
År 2002 inleddes ett samarbete mellan fyrkantskommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. 
Under arbetets gång har även Östra Norrbottens Räddningstjänstförbund kommit med (Kalix, 
Haparanda och Övertorneå). Dessa 5 samarbetar inom områdena operativ räddningstjänst, 
intern övningsverksamhet, förebyggande verksamhet och inköp. Vid en olycka är det alltid den 
som är närmast skadeplatsen som rycker ut, oavsett kommuntillhörighet (Älvsbyns kommun, 
2008).
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Räddningstjänsten i Luleå är uppdelad i olika enheter. Skydd och räddning utgör dess
produktionsavdelning och är i sin tur uppdelad i utbildningsenheten, tillsynsenheten och 
räddningsenheten. Här ingår en heltidsstation i centrum av Luleå, en deltidsstation i 
Gammelstad och en i Råneå. Brandmännen arbetar 2-skift, 08.00-17.30 eller 17.30-08.00. För 
medarbetare vid räddningsenheten ingår fysisk träning i varje arbetspass, också övrig personal 
får möjlighet att träna på arbetstid (Luleå Kommun, 2008). 

Räddningstjänsten i Älvsbyn innefattar 4 heltidsanställda och 41 deltidsbrandmän. De 
heltidsanställda är en räddningschef, en assistent och två brandförmän/insatsledare. Det finns 
en brandstation i Älvsbyn och en bibrandstation i Vidsel. De 41 deltidsbrandmännen är 
uppdelade i 4 jourgrupper fördelade på stationerna i Älvsbyn och Vidsel. Deltidsbrandmännen 
har en anspänningstid på 6 minuter, vilket betyder att de ska vara redo att åka iväg med 
brandbilen med all utrustning inom 6 minuter från det att larmet har gått. 
Deltidsbrandmännen får utbildning i hjärt-och-lungräddning och omhändertagande av skadad 
fortlöpande varje vecka, men också utbildning i brandsläckning, rökdykning och 
vattenlivräddning (Älvsby kommun, 2008). Som deltidsbrandman måste personen bo och ha 
ett fast arbete i den kommun han/hon arbetar i, för att hålla anspänningstiden kort. Det krävs 
god kondition och stresstålighet under svåra och hårda psykiska och fysiska förhållanden 
(Älvsby kommun, 2008).  

I Boden är organisationen uppbyggd så att under räddningschefen finns bland annat en 
räddningsavdelning, en olycksförebyggande avdelning och räddningsstyrkorna i Boden, Harads 
och Gunnarsbyns brandvärn (Bodens kommun, 2008). I Boden består heltidskåren av 22 
brandmän och befäl och deltidskåren av 20 brandmän och befäl. Anspänningstiden för
heltidskåren är 90 sekunder och för deltidsbrandkåren 8 minuter. I Harads finns 17 
deltidsbrandmän och befäl. De har en anspänningstid på 6 minuter. I Gunnarsby Brandvärn 
arbetar 14 personer som inte har någon skyldighet att rycka ut om de inte är i närområdet eller 
är tillgängliga (Bodens kommun, 2008). 

Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbete är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos 
Räddningstjänsten i Luleå, Boden och Älvsbyn och då speciellt det sociala stödet för att 
förebygga och dämpa effekter av stress. 

Frågeställningarna som sökes besvaras är:

 Är den psykosociala arbetsmiljön tillfredsställande i Luleå, Boden och Älvsbyn?
 Vad i organisationen ger förutsättningar för socialt stöd?
 Får heltids- resp. deltidsbrandmän olika typer av socialt stöd?
 Hur tillfredsställer organisationerna behovet av socialt stöd efter en svår olycka eller 

brand?
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TEORETISK REFERENSRAM

Faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 

QPSNordic används som ett instrument för att mäta tre psykologiska, sociala och 
organisatoriska arbetsförhållanden vid 1. organisationsutveckling och interventioner, 2. 
forskning om samband mellan arbete och hälsa och 3. för dokumentation av förändringar i 
arbetsförhållanden. Huvudkriterierna för urvalet av faktorer som ingår i frågeformuläret är 
deras relevans och betydelse för arbete samt hälsa och välbefinnande (Dallner et al., 2000).

Tabell 1. Faktorer i QPS Nordic klassificerade efter begreppsnivå

Arbetsnivå Social och organisationsnivå Individnivå

Arbetskrav Social interaktion Engagemang i organisationen
Kontroll i arbetet Ledarskap Skicklighet (mastery) i arbetet
Rollförväntningar Kommunikation Att vilja utmana sig

Förutsägbarhet i arbetet Organisationskultur och 
klimat

Individuell förutsägbarhet

Arbetsgrupper Arbetsmotivation
Arbetets centralitet

Interaktion mellan arbete och 
privatliv

På varje nivå finns ett antal index där olika faktorer mäts. En kortversion av QPS Nordic 
framtogs också, vilken Nordiska Ministerrådet kallade QPS Nordic 34+. Denna är till för 
mindre undersökningar. I denna har en eller två frågor från varje index tagits från 
originalformuläret för att mäta respektive faktor. Alla faktorer finns representerade förutom 
arbetsmotivation, engagemang i organisationen och kommunikation. Det Nordiska 
Ministerrådet har även tagit fram medelvärden för vad befolkningen i Norden tycker om 
respektive index (Dallner et al., 2000).

Arbetskrav och kontroll
För att förhindra stress och speciellt posttraumatisk stress är det viktigt att den som blir utsatt 
för stressorer upplever kontroll (Van der Ploeq et al., 2002). Människor anpassar sig bättre till 
en situation om de upplever att de har kontroll över situationen. Upplevd kontroll leder till 
emotionellt välbefinnande på så sätt att det blir lättare att klara av stress och smärta, vilket
förbättrar prestationen (Thompson, Sobolew-Shubin, Galbraith, Schwankovsky, & Cruzen, 
1993). Robert Karasek presenterade på 1970-talet en modell för att förklara hur förhållandet 
mellan krav och kontroll kan påverka känslan av stress hos en individ. Vid hög kontroll och 
höga krav blir individen aktiv och vid höga krav och låg kontroll blir det en hög påfrestning på 
individen. Vid låg kontroll och låga krav blir individen passiv och vid hög kontroll och låga krav 
blir individen avslappnad (Karasek & Theorell, 1990).  
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Rollförväntningar
Rollförväntningar är ett samlingsbegrepp för rollotydlighet, rollkonflikter, överbelastning inom 
rollen och rollstress. Det mest studerade inom detta område är rollkonflikter och rollotydlighet. 
Rollförväntningar som individen inte kan leva upp till kopplas till oro, sämre deltagande på 
jobbet, sämre tillit, sämre självförtroende, missnöje på jobbet som tillslut kan leda till att 
individen säger upp sig (Dallner et al., 2007).

Förutsägbarhet 
Förutsägbarhet i arbetet handlar om individens kunskap och möjlighet att förutsäga 
förväntningar och själv kunna utveckla regler för hur arbetsmiljön ska vara. Nya situationer 
skapar ett känslosvall och fysiologisk aktivering. Vid oförutsägbara situationer måste individen 
hålla sig på topp och alert för att kunna hantera situationen vilket kan skapa problem för hälsan 
om det pågår under längre tid. Olika individer skiljer sig åt när det gäller att klara av 
oförutsägbarhet i arbetet, en del klarar det och tycker att det är utmanande medan andra oroar 
sig mycket för hur de ska klara av detta (Dallner et al., 2007). 

Ledarskap
Arbetsledningen kan vara en stressor men också en källa till socialt stöd. I en organisation kan 
ledarskapet påverka välbefinnandet hos de anställda mer än själva produktionen (Dallner et al., 
2007). En social relation mellan chefer, kollegor och underordnade minskar den upplevda 
stressen på jobbet direkt (McLean, 1979). En ledare som har en uppfinningsrik och kreativ stil i 
sitt ledarskap som uppmuntrar de anställda att vidga sina kunskaper och att vara kreativa kan 
påverka den anställdas välbefinnande på arbetsplatsen positivt (Nielsen, Randall, Yarker, & 
Brenner, 2008). En empatisk ledare kan också påverka självförtroendet hos de anställda på ett 
positivt sätt (McLean, 1979). 

Organisationskultur och klimat 
Organisationer kan liknas vid kulturer i den meningen att aktörernas värden och övertygelser 
har betydelse. Det finns modeller som förklarar olika kulturer, varav en av de mest kända är 
”Weisbords six-model”. Enligt denna är de viktigaste komponenterna i en organisation 
ändamålet, strukturen, användbara hjälpmedel såsom planering- och kontrollsystem, social 
interaktion, ledarskap och belöningssystem (Dallner et al., 2007). Det är mycket svårt att säga i 
vilken grad kulturen påverkar individerna i organisationen eftersom det är så många olika 
faktorer som spelar in i organisationskulturen och klimatet, men självklart blir individerna 
påverkade (Bang, 1999). I QPS Nordic tas det hänsyn till klimatet (socialt och innovativt), 
personalinriktning och jämlikhet när det gäller organisationskultur och klimat (Dallner et al., 
2000).   

Arbetsgrupper
Definitionen på en arbetsgrupp är en grupp av individer med ett gemensamt mål eller syfte. 
Ledning, engagemang, uppdelning av uppgifter, statussystem, normer, roller, känslan av 
samhörighet med gruppen, heterogenitet i ålder och kön, kompetens och antalet medlemmar är 
exempel på det som kan påverka gruppen. Att arbeta i grupp förbättrar välbefinnandet hos 
individerna. En av de viktigaste sakerna att tänka på här är sammanhållningen i gruppen. Vid
låg känsla av samhörighet med en grupp får medlemmarna psykosomatiska problem och kan bli 
utbrända (Dallner et al., 2000). Detta beror dock på individen enligt Svedberg (2003). Har 
individen låg självkänsla dras han/hon till grupper med stor samhörighet eftersom det inte 
behöver offras så mycket för att gå med. Vid låg samhörighet blir gränserna otydliga, vilket drar 
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till sig individer som egentligen inte vill arbeta. När samhörigheten är däremellan är gruppens 
gränser tydliga, men inte fasta och gruppmedlemmarna tycker om att arbeta tillsammans i 
gruppen (Svedberg, 2003). 

Skicklighet (mastery)i arbetet
Skicklighet (mastery) i arbetet handlar om den egna tron om att ha kontroll över arbetet (Frone, 
Russell, & Cooper, 1995 ). Skicklighet i arbetet påverkar välbefinnandet på arbetsplatsen till
stor del, men lite forskning är gjord inom området (Dallner et al., 2007; Frone et al., 1995). Vid 
utmaningar eller förändringar i omgivningen reagerar individen med nervositet, vilket i sin tur 
anstränger uppmärksamheten. Uppfattningen att utgången av utmaningen är positiv gör att 
dessa responser försvinner. Om uppfattningen är att utförandet av arbetet kommer att 
misslyckas kan individen bli sjuk (Dallner et al., 2007). Det finns undersökningar som tyder på 
att skicklighet (mastery) i arbetet minskar spänning orsakad av stress (Frone et al., 1995).

Arbetets centralitet
Arbetets centralitet handlar om hur viktigt arbetet är för individen i jämförelse med andra 
områden av livet som t .ex. familj, religion och fritid. Hur viktigt arbetet är grundar sig i 
livsintressen, engagemang i arbetet och inställningen till att identifiera sig med arbetsrollen. 
Om arbetet är mycket centralt i en persons liv bidrar det till arbetstillfredsställelse. Om det 
däremot finns ett missnöje med arbetet under längre tid kan det bidra till en minskning av 
arbetets centralitet. Å ena sidan ökar arbetets centralitet välbefinnandet, men det kan också 
göra att individen arbetar övertid och minskar på sin fritid vilket är mindre bra. Detta kan bidra 
till allvarliga sjukdomar (Dallner et al., 2000). 

Socialt stöd

I studier av socialt stöd finns många aspekter att ta hänsyn till (Kasl & Cooper, 1987). 
Samtidigt som en person kan känna sig omhändertagen kan han/hon känna en känsla av att 
vara undertryckt och kontrollerad. Personen kan känna en social samhörighet samtidigt som 
han/hon känner sig pressad av gruppens normer. Personen kan få bättre självkänsla så att en 
stressituation klaras av bättre. Blir stödet för starkt kan den goda självkänslan leda till 
självupptagenhet (Westlander, 1993). Andra aspekter som måste räknas in vid studier kan vara 
att en människa ger och tar socialt stöd som kan vara emotionellt, praktiskt, ekonomiskt,
positivt eller negativt från familj, vänner, samhället eller specialister. Det kan vara så att 
personen som behöver stöd behöver söka upp det själv vilket kan kosta för personen i fråga. 
Socialt stöd är en mycket komplex fråga (Kasl & Cooper, 1987). 

Olika typer av stöd
Innehållet i socialt stöd kan se olika ut och kan delas in i fyra kategorier:

 Emotionellt stöd – då går stödet ut på att ge uppskattning, tillgivenhet, uppmärksamhet 
kärlek och empati. Denna typ av stöd har den högsta korrelationen med hälsa. När 
människor pratar om socialt stöd menar de oftast emotionellt stöd. 

 Instrumentellt stöd – då går stödet ut på att ge ekonomiskt stöd, tid, resurser, teknisk 
hjälp och service som hjälper en person direkt. Ett instrumentellt stöd kan också ha 
psykologiska effekter. Att ge något till någon kan vara ett tecken på omtanke.
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 Informativt stöd – då går stödet ut på att ge råd, förslag, upplysningar, direktiv och 
information. Detta stöd är inget stöd i sig själv utan mer en hjälp att få mottagaren att 
hjälpa sig själv.

 Värderande stöd – då går stödet ut på att ge bekräftelse och återkoppling. På samma sätt 
som informativt stöd innehåller det här stödet bara information och givaren ger 
egentligen inte något materiellt till mottagaren. Denna information hjälper dock 
mottagaren att utvärdera sig själv (House, 1981; Westlander,1993; Dallner et al., 2007). 

Karasek och Theorell om socialt stöd
En av de mest kända teorierna om socialt stöd utvecklade Karasek tillsammans med Theorell 
1990 då de utvecklade teorin om krav och kontroll till att också innehålla socialt stöd. 

Figur 3. Karaseks och Theorell Krav/Kontroll/Socialt Stöd-modell (Karasek & Theorell, 1990).

Karasek och Theorell (1990) fann att stöd från en överordnad på en arbetsplats och 
arbetstillfredsställelse och låg psykologisk stress korrelerar starkt. När modellen tillämpades i 
verkligheten fann de att förändringar när det gäller sociala relationer mellan kollegor på en 
arbetsplats (socialt stöd) och förändringar när det gäller på vilken nivå beslut ska fattas 
(kontroll) korrelerade starkt.

Karasek och Theorell (1990) gjorde en indelning av olika yrken och i vilken kvadrat de befann 
sig angående socialt stöd och kontroll. Det visade sig att brandmän befann sig i ”lydig” -
kvadraten, på gränsen till ”deltagande ledare” -kvadraten. Detta innebär att brandmän har 
många sociala relationer på arbetsplatsen, men inte så stor möjlighet att påverka vad de ska 
göra. Eftersom de dock befann sig på kanten till deltagande ledare har de en viss möjlighet att 
påverka sin arbetssituation. 

Perception och tillgänglighet
Westlander anser att socialt stöd är när ”ett utbyte av resurser förekommer mellan åtminstone två 
individer och uppfattat av givare eller mottagare i syfte att öka välbefinnandet hos mottagaren” 
(Westlander, 1993, s. 53). McLean (1979) menar att socialt stöd förekommer om en människa
har en relation med en eller flera personer. Denna relation ska vara karaktäriserad av starka 
känslor och förmågan och viljan att ge och ta emotionell och/eller praktisk hjälp när det 
behövs. Enligt dessa två definitioner är perceptionen en grundsten för socialt stöd. Frågan om
perceptionens påverkan på stödet har diskuterats av många forskare och främst två synsätt har 
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framkommit; socialt stöd måste uppfattas som stöd av givaren eller mottagaren eller socialt stöd 
innebär överföring av hjälp eller råd (Wethington & Kessler, 1986). 

En annan viktig fråga är tillgänglighetens betydelse för att det sociala stödet ska uppfattas som 
just stöd. (Kasl & Cooper, 1987). Det finns åtminstone två synsätt på hur mottagaren uppfattar 
socialt stöd. Enligt det ”utövade (enacted) stödperspektivet” bedöms stöd efter mängden och 
kvaliteten på det faktiskt utövade stödet. Hög kvalitet på det utövade stödet leder till effektiv 
coping av stress och därmed en ökad hälsa. Enligt det ”socialkognitiva perspektivet” är stödet 
beroende av givaren och hans/hennes personlighet och då speciellt hans/hennes villighet 
(Lakey, Adams, Neely, Rhodes, Lutz, & Sielky, 2002).  

Att uppfatta sig själv som älskad påverkar hälsan positivt, oberoende av uppfattningens 
riktighet. Socialt stöd som är uppfattat och tillgängligt dämpar de psykologiska effekterna av 
stress (Wethington & Kessler, 1986).

Ansvar vid socialt stöd
Westlander (1993) presenterar en modell för hjälp och stöd. I denna redovisas fyra synsätt där 
mottagaren har olika uppfattningar om vem som har ansvar för att det finns ett problem och 
för att detta ska lösas.

Figur 4. Mottagarens attribuering av ansvaret för att problemet föreligger och för att en lösning kan 
uppnås (Westlander, 1993).

Varje kategori här har olika utfall på bland annat välbefinnandet. Val av fel kategori i en 
situation kan göra att resultatet av stödet får negativ effekt (Westlander, 1993). Tillhör 
mottagaren kategori 1 ses han/hon av sig själv eller andra som skyldig eller syndig. Då gäller det 
att erkänna att ett fel har begåtts så att hjälp kan sättas in. Tillhör mottagaren kategori 2 ses 
han/hon som sjuk eller utan kapacitet till något. Då gäller det att få experthjälp, vilket 
mottagaren själv inte väljer utan måste påtvingas. Tillhör mottagaren kategori 3 ses han/hon 
som lat eftersom han/hon misslyckas att göra något för att förbättra sin situation trots att 
kunskapen anses finnas där. Här kan ingen annan göra något för att hjälpa mottagaren utan det 
måste ske av egen vilja. Hjälpen går då ut på att påminna personen om detta. Tillhör 
mottagaren kategori fyra så ses han/hon som lidande. Givaren måste här vara bestämd, men 
måste fråga mottagaren vad han/hon vill ha hjälp med (Brickman, et al., 1982). De som har en 
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inställning i linje med kategori tre lyckas att få en bättre självkänsla medan de som har en 
inställning i linje med kategori två misslyckas med detta. Vad än stödet leder till har det en mer 
kortvarig effekt om mottagaren inte känner att han/hon varit aktivt bidragande i processen. 
Om det moraliska ansvaret överförs på någon annan kan detta vara ett hot mot självkänslan
(Westlander, 1993).

Sympati och empati 
Sympati och empati är djupt sammanflätade begrepp. Sympati handlar om att uppleva en stark 
känsla när en annan person känner något. Det kan vara sorg för de ledsna, ånger för de 
ångerfulla eller lycka för de som lyckas (Davis, 1996). Det handlar om att känna förståelse för 
någon (Nationalencyklopedien, 2008). Sympati handlar inte om att känna något för någon för 
ens egen skull utan för den andres skull. Om en person mår dåligt vill givaren inte hjälpa för att 
mottagaren ska må bra utan för att mottagaren ska må bra för mottagarens skull (Darwell, 
1998). Empati handlar om att imitera någon annans känslor. Empati är ett mer aktivt sätt att 
känna för någon annans känslor. På något sätt går personen som känner empati in i den andra 
och känner med personen (Davis, 1996) och lever sig in i den andra människans 
sinnesstämning och behov (Nationalencyklopedien, 2008). Vid empati då en person delar 
känslan som en annan person är det inte ur hennes perspektiv utan sitt eget (Darwell, 1998)

Om givaren känner sympati eller omsorg för mottagaren, kan detta stärka självkänslan hos 
mottagaren, men enligt Westlanders (1993) tolkning av rättviseteorin kan självkänslan också 
hotas om mottagaren känner att han/hon befinner sig i underläge gentemot givaren. Det gäller 
att skapa en ömsesidighet för att stödet ska hjälpa, vilket då skulle betyda att empati är viktigt.

Likhet i värderingar
Enligt Westlanders (1993) tolkning av självkänsloteorin måste givaren ha en tydlig olikhet vad 
gäller personlighet med mottagaren för att stödet ska vara självkänslostärkande för mottagaren 
och i sin tur en hjälp. Stödet i sig ska vara starkt uttalat och i överensstämmelse med 
mottagarens sociala grundvärderingar för att det ska vara känslostärkande (Westlander, 1993). 
Det finns studier som pekar på att ”the Big Five”- personlighetsegenskaperna (villighet, 
känslostabilitet, utåtvändhet, öppenhet och noggrannhet) används av en del mottagare för att 
bedöma stödets kvalitet. Om en likhet mellan givare och mottagare finns i attityder och 
värderingar blir stödet mer sannolikt bedömt som stöd (Lakey et. al., 2002). 

Socialt stöd i QPSNordic
Under faktorn sociala interaktioner i QPS Nordic finns socialt stöd som ett index, tillsammans 
med mobbing och trakasseri. Skalorna som mäter socialt stöd handlar om stöd från 
överordnande, kollegor, vänner och familj. 
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METOD

Respondenter

Enkäten skickades ut till alla operativa vid Luleås (77 personer), Bodens (50 personer) och 
Älvsbyns (44 personer) räddningstjänster, det vill säga 171 personer. Den skickades till både 
heltids- och deltidspersonal, men dock inte till vikarier. Sjuttioen personer svarade och den 
sammanlagda svarsfrekvensen var 41,5%. Antalet respondenter i Luleå var 36 (46,8%), i Boden 
17 (34%) och i Älvsbyn 18 (40,9%). Samtliga respondenter var män. Av dessa hade 33,8% en 
arbetsledande position och 59,2% arbetade heltid.

Tabell 2. Antal och procentuell andel respondenter uppdelade efter ort och tjänst.

Ort Tjänst
Heltid Deltid

Luleå 29 7
80,6% 19,4%

Boden 11 6
64,7% 35,3%

Älvsbyn 2 16
11,1% 88,9%

Material

Enkäten bestod sammanlagt av 52 frågor. Av dessa behandlade 31 den psykosociala 
arbetsmiljön och 18 socialt stöd (i det vardagliga arbetet och vid utryckning). Frågorna som 
mätte den psykosociala arbetsmiljön byggde på QPS Nordic 34+, en kortversion av det 
frågeformulär som Nordiska Ministerrådet tagit fram, QPS Nordic (Dallner m.fl., 2000). För att 
mäta vad i organisationen som ger förutsättning för socialt stöd ställdes en del frågor utifrån 
teorier om socialt stöd. Detta skedde också för att mäta hur organisationerna tillfredställer 
personalens behov av socialt stöd. För att mäta om heltids- respektive deltidspersonal får samma 
typ av stöd formulerades enkätfrågorna utifrån Houses teori (1981) om emotionellt, 
instrumentellt, informativt och värderande stöd. Frågorna besvarades med hjälp av en skala från 
1-5. Fyra frågor besvarades på nominalnivå där tre frågor besvarades utifrån ja, nej och vet ej. 
En fråga besvarades utifrån fyra olika svarsalternativ där flera alternativ kunde väljas.

Procedur

Boden, Älvsbyn och Luleå Räddningstjänster kontaktades och godkände medverkan i studien.
Även Piteå Räddningstjänst kontaktades, men avböjde att delta. En pilotstudie gjordes med fyra 
personer vilka hade olika förförståelse i ämnet. Enkäten skickades ut i november 2008 via post 
med personligt ställda adresser till samtliga operativa i Luleå, Boden och Älvsbyn. Även ett brev 
följde med där syftet med examensarbetet förklarades och respondenterna informerades om 
anonymitet , att deltagandet var frivilligt och att deltagande kunde avslutas sitt deltagande när 
som helst de önskade. Respondenterna hade ca 3 veckor på sig att besvara  enkäterna. Ingen 
påminnelse skickades ut. Nästan all personal uppmanades av kontakterna på respektive 
Räddningstjänst att besvara  enkäterna. 
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Avgränsningar

Examensarbetet är fokuserat på organisationen och därför uteslöts påverkan av socialt stöd från 
familj och vänner. Inga jämförelser har gjorts mellan olika yrkesgrupper, arbetsledande position 
eller ålder. Brandvärn togs ej med på grund av att de som rycker ut är frivilliga och inte har  
bestämd arbetstid. Vikarier togs ej med på grund av att det är olika hur ofta dessa personer 
befinner sig på arbetsplatsen och kan därför också påverkas olika.

Databehandling

För att behandla data användes SPSS 15,0. För att analysera den psykosociala arbetsmiljön 
bildades 17 index enligt QPS Nordics användarmanual. Faktorn interaktion mellan arbete och 
privatliv lyftes ur eftersom studien inriktar sig på organisationen och inte privatliv. Social 
support lyftes ur för att andra delen av enkäten behandlar detta mer noggrant. Medelvärdena på 
respektive index jämfördes med referensdata som visar vad den nordiska befolkningen tycker 
med avseende på respektive index (Dallner et al., 2000). Reliabiliteten räknades ut med hjälp av 
Cronbachs Alfa. För att göra en jämförelse mellan orterna räknades medelvärden ut för
respektive ort. En variansanalys med One-way Anova och ett Post Hoct-test med Bonferroni 
gjordes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan orterna och var 
skillnaderna i så fall låg. 

För att analysera vad som gav förutsättningar i organisationen för socialt stöd räknades 
medelvärden ut på de enkätfrågor som behandlade frågan och sammanställdes i ett diagram. 
Eftersom frågan om vem som bär ansvar för stöd besvarades på nominalnivå räknades 
procenten ut på respektive svar. 

Medelvärdet för om det fanns behov av för stöd och om respondenterna fått stöd räknades ut. 
Därefter analyserades alla svar som hade erhållits på den öppna frågan om vilken form av stöd 
som respondenterna hade fått. Dessa kodades i sju grupper och rangordnades efter antal svar. 

Ett independent sample T-test gjordes för att undersöka om det fanns någon signifikant 
skillnad mellan heltids- respektive deltidspersonal avseende respondenternas åsikt om stödet
från arbetsplatsen efter en utryckning. 
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RESULTAT OCH ANALYS

Den psykosociala arbetsmiljön

Räddningspersonalen ansåg att de kände mindre tidpress, mindre svårigheter att lösa uppgifter, 
lägre förutsägbarhet nästa månad, bättre sammanhållning och att arbetet är mindre centralt än 
den generella uppfattningen som råder i de nordiska länderna enligt Dallner et al. (2000). I 
Tabell 3 redovisas medelvärden för uppfattningen i Luleå, Boden och Älvsbyn, 
standardavvikelse samt medelvärde för uppfattningen i Norden enligt Dallner et al. (2000) och 
reliabiliteten.

Tabell 3. Mått över psykosociala arbetsmiljöfaktorer vid Räddningstjänsten i Luleå, Boden och Älvsbyn 
och medelvärdet för uppfattningen i Norden (Dallner et al., 2000) (skala 1-5).

Faktorer och index N Medelvärde Standard
avvikelse

α Medelvärde för 
uppfattningen i 

Norden
Arbetskrav
Kvantitativa krav 70 2,56 0,85 0,89 3,26
Inlärningskrav 71 1,92 0,76 -¹ 2,63
Rollförväntningar
Rolltydlighet 71 4,11 0,66 0,56 4,21
Kontroll
Positiva utmaningar i arbetet 70 4,07 0,52 0,34 3,94
Kontroll av beslut 70 3,06 0,66 0,09 2,76
Kontroll av arbetstakt 70 3,04 1,08 0,88 2,81
Förutsägbarhet i arbetet
Förutsägbarhet nästa månad 71 2,58 1,54 -¹ 4,01
Skicklighet (mastery) i arbetet
Uppfattningen av skicklighet 71 4,03 0,58 -¹ 3,94
Gruppuppfattning 69 4,40 0,54 0,73 3,83
Ledarskap
Stärkande ledarskap 71 3,00 0,82 0,65 2,73
Organisationskultur
Socialt klimat 70 3,35 0,41 0,31 3,65
Innovativt klimat 69 3,17 0,69 0,55 3,35
Ojämlikhet 68 1,83 0,77 0,48 1,90
HR-företräde 70 2,85 0,80 0,53 2,84
Sociala interaktioner 71 2,21 0,81 -¹ -²
Arbetets centralitet 71 3,18 0,71 0,63 3,90
Stress 71 2,25 0,97 -¹ -²

¹ Undersöks av endast en fråga.
² Framgår ej av Dallner et al. (2000).

Ortsskillnader
En signifikant skillnad för HR-företräde som organisationskultur förelåg mellan Boden och 
Älvsbyn, F(2,31)=3,86, p<,01 där Boden ansåg att de behandlades sämre vad gäller 
organisationens syn på personalen än vad de i Älvsbyn gjorde. En signifikant skillnad för 
förutsägbarhet förelåg mellan Luleå och Älvsbyn, F(12,42)=6,01, p<,01, där Älvsbyn ansåg att de 
kunde förutsäga framtiden sämre än vad de i Luleå kunde. En signifikant skillnad för
kvantitativa krav förelåg mellan Luleå och Älvsbyn, F(1,95)=2,85, p<,01, där Älvsbyn ansåg att 
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det fanns lägre krav än de i Luleå ansåg. En signifikant skillnad för kontroll av beslut förelåg
mellan Luleå och Älvsbyn, F(1,27)=3,05, p<,01, där personalen i Älvsbyn ansåg att de hade 
mindre möjlighet. En signifikant skillnad för kontroll av arbetstakt förelåg också mellan Luleå 
och Älvsbyn, F(3,24)=2,92 p<,01, där personalen i Älvsbyn ansåg att de hade lägre kontroll. 
(Tabell 4). 

Tabell 4. Medelvärden (standardavvikelse) för psykosociala arbetsmiljöfaktorer uppdelade efter ort (skala 1-
5) och signifikant skillnad.

Faktorer och index Medelvärde 
Luleå (n=36)

Medelvärde Boden 
(n=17)

Medelvärde Älvsbyn 
(n=18)

Signifikant 
skillnad
p <,01

Arbetskrav
Kvantitativa krav 2,72 (0,79) 2,62 (0,98) 2,15 (0,74) 0,07
Inlärningskrav 2,00 (0,83) 1,82 (0,64) 1,89 (0,76) 0,72
Rollförväntningar
Rolltydlighet 4,07 (0,69) 4,09 (0,78) 4,22 (0,49) 0,72
Kontroll
Positiva utmaningar i arbetet 4,14 (0,42) 3,94 (0,77) 4,06 (0,39) 0,44
Kontroll av beslut 3,21 (0,66) 3,09 (0,58) 2,75 (0,67) 0,05
Kontroll av arbetstakt 3,28 (0,89) 3,06 (1,31) 2,53 (1,10) 0,06
Förutsägbarhet i arbetet
Förutsägbarhet nästa månad 3,18 (1,15) 2,24 (1,39) 1,78 (1,52) 0,04
Skicklighet (mastery) i arbetet

Uppfattningen av skicklighet 4,08 (0,60) 4,06 (0,67) 3,89 (0,47) 0,51
Gruppuppfattning 4,55 (0,42) 4,27 (0,71) 4,24 (0,53) 0,07
Ledarskap
Stärkande ledarskap 3,17 (0,75) 2,74 (0,71) 2,94 (1,00) 0,19
Organisationskultur
Socialt klimat 3,40 (0,41) 3,22 (0,42) 3,39 (0,40) 0,30
Innovativt klimat 3,17 (0,70) 2,97 (0,82) 3,35 (0,49) 0,27
Ojämlikhet 1,81 (0,79) 1,86 (0,85) 1,82 (0,71) 0,97
HR-företräde 2,83 (0,74) 2,50 (0,85) 3,24 (0,77) 0,03
Sociala interaktioner 2,08 (0,77) 2,59 (0,87) 2,11 (0,76) 0,09
Arbetets centralitet 3,23 (0,60) 3,15 (0,82) 3,08 (0,81) 0,73
Stress 2,33 (0,95) 2,06 (0,97) 2,28 (1,02) 0,63

Det sociala stödet inom Räddningstjänsten i Norrbotten

Förutsättningar 
Den viktigaste förutsättningen för att få stöd var tillgänglighet, dvs. att personalen visste att det 
fanns möjlighet till stöd och den minst viktiga var likhet i värderingar hos mottagare och givare 
(Figur 5).
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Figur 5. Medelvärden för olika förutsättningar för socialt stöd (skala 1-5)

Att det var ens eget ansvar att söka stöd om en svår olycka eller brand har inträffat ansåg 60.5%,
78,9% att det var den närmaste chefens ansvar, 49,3% att det var arbetskamraternas ansvar och 
40,8% att det var den högste chefen i organisationens ansvar (en person kunde svara flera 
alternativ). 

Skillnader för heltids- respektive deltidspersonal
En signifikant skillnad erhölls mellan heltids- och deltidspersonal avseende stöd av kollegor i 
form av bekräftelse, F(1,81)=0,51, p < ,01, där heltidspersonal får mer stöd av kollegor i form av 
bekräftelse än deltidspersonal. Det erhölls också en signifikant skillnad mellan heltids och
deltidspersonal avseende stöd av närmaste chef i form av att få rätt information, F(-1,82)=0,76, 
p < ,01, där deltidspersonalen tyckte att de fick bättre information än heltidspersonalen (Figur 
6). 
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Figur 6. Typer av stöd som heltids resp. deltidspersonal får.
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Behov av stöd
Det fanns ett visst behov av att få stöd från organisationen när en olycka eller brand hade
inträffat, M=2,75. Däremot var alla inte överens om detta då spridningen var ganska stor 
(std.=0,90). Respondenterna tyckte att de hade fått mycket stöd efter larm, M=4,21. Stödet som 
personalen hade fått var mestadels i form av gruppsamtal, debriefing eller enskild hjälp (Tabell 
5).

Tabell 5. Form av stöd som personalen har fått efter olycka eller larm.

Form av stöd Antal svar
(n=65)

Gruppsamtal 33
Debriefing 24
Enskild hjälp/hjälp 11
Kamratstöd 7
Diskussion vid fikabordet 2
Friställande av personal resten av skiftet 2
Utbildning i krishantering 2
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DISKUSSION

En godkänd psykosocial arbetsmiljö

Resultaten visar att personalen inom Räddningstjänsten upplevde lägre arbetskrav än vad 
befolkningen i Norden gör, speciellt i Älvsbyn. Detta tillsammans med att de upplevde hög 
kontroll vad gällde utmaningar i arbetet innebär att de är avslappnade på jobbet, vilket kan 
påverka jobbprestationen negativt (Karasek & Theorell, 1990). 

Resultaten visar också att personalen upplevde lägre förutsägbarhet i arbetet än befolkningen i 
Norden enligt Dallner et al. (2000). Detta är förklarligt då en brand eller olycka inte kan 
förutspås. Låg förutsägbarhet innebär att personalen hela tiden måste vara koncentrerade för att 
hålla sig alerta, vilket kan skapa problem för hälsan (Dallner et al., 2000). För personalen på 
Räddningstjänsten är endast 3-5% av arbetstiden utryckningstid. Den stora spridningen på 
svaren angående förutsägbarhet kan bero på att en del av personalen såg utryckningen som en 
större del av arbetet än andra. En annan anledning skulle kunna vara skillnaden i typ av 
respondenter i Älvsbyn och Luleå. I Älvsbyn bestod den största delen av kåren utav 
deltidsbrandmän. Dessa tillbringar inte mycket tid på sin arbetsplats under annan tid än 
utryckning och för dessa blir arbetet oförutsägbart och därmed också stressande.

Personalen hade en tro att de hade kontroll och klarade av sitt arbete. Detta påverkar 
välbefinnandet positivt och minskar spänningen i arbetet. Då personalen har en övertygelse om 
att de klarar sitt arbete är det också lättare för andra att ha det, vilket är viktigt eftersom 
Räddningstjänstens verksamhet bygger på ett förtroende från allmänheten.

Organisationskulturen inom Räddningstjänsten ansågs social, innovativ, sällan ojämlik och 
personalen kände att deras intressen tidvis togs hänsyn till. Dock fanns det en skillnad mellan 
Älvsbyn och Boden. När det kom till organisationsfrågor ansåg Älvsbyns personal att deras 
intressen oftare beaktades, vilket är positivt för välbefinnandet (Bang, 1999). 

Angående organisationskultur i form av innovativt klimat fanns det ingen skillnad mellan 
orterna men det var ändå Älvsbyn som hade bedömt att sitt klimat som mest innovativt. Detta
kan bero på att i en organisation med mestadels deltidspersonal har personalen en annan 
bakgrund och andra erfarenheter än den utbildade personalen. Detta gör att problem kan lösas 
på andra sätt och med användning av annan kunskap än just den som är typisk för 
Räddningstjänsten. 

Gruppuppfattningen var hög i jämförelse med den generella uppfattningen i Norden, vilket kan 
bero på att problem inom Räddningstjänsten löses i ett team. Det fanns inte heller många 
störande konflikter mellan kollegor, vilket kan bero på samma sak.

Personalen ansåg att arbetets centralitet var mindre viktigt än uppfattningen i Norden enligt 
Dallner et al. (2000). Resultaten visade dock att arbetet varken är det mest eller minst centrala
för personalen inom Räddningstjänsten. Detta är en bra kombination då arbetets centralitet 
kan öka välbefinnandet om den är hög men samtidigt bidra till stressrelaterade sjukdomar om 
arbetet blir för centralt (Dallner et al., 2000).
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Det framträder en genomgående trend i resultaten beträffande skillnader mellan
arbetsplatserna. Personalen i Luleå var mest nöjda med sin arbetsplats i de flesta faktorer och 
index. Anledningen till detta kan vara att Luleå är en större organisation och detta gör att varje 
faktor och index går att jobba med mer för att nå ett bra resultat. Varför Älvsbyn inte var lika 
nöjda kan återigen bero på att de är en deltidskår och därför har andra förutsättningar. Det kan 
finnas flera anledningar till att Boden, där även svarsfrekvensen var lägre, inte svarade lika högt 
som Luleå. Det ska dock poängteras att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan Luleå 
och Boden.

Förutsättningar för socialt stöd

Resultaten i studien visar att det var viktigt för personalen vid Räddningstjänsten att det fanns 
möjlighet till socialt stöd från organisationen om behov fanns. Samtidigt var det inte lika viktigt 
för dem att få stöd om det verkligen har hänt något. Personalen tyckte att det var viktigare att 
stödet var tillgängligt än utövat. Resultatet visar dock på att kamratstöd inte förekom i stor 
utsträckning bland personalen. Detta är en aning motsägelsefullt då de även ansåg att 
sammanhållningen var bättre än vad den Nordiska befolkningen ansåg om sina arbetsplatser
(Dallner et al., 2000). Motsägelsen skulle kunna bero på att kamratstöd inte uppfattades som 
stöd av personalen. 

Enligt personalen är sympati viktigare än empati vid socialt stöd, vilket överensstämmer med 
Westlander (1993) då hon säger att omtanke eller sympati stärker självkänslan och därmed 
välbefinnandet. Det motsäger dock Westlanders (1993) tolkning av rättviseteorin i vilken menas 
att om mottagaren befinner sig i underläge kan detta hota självkänslan. I ett läge då givaren 
känner sympati kan mottagaren känna ojämlikhet, vilket då skulle hota självkänslan
(Westlander, 1993). Empati skulle innebära att givare och mottagare får ett mer jämlikt 
förhållande. Förklaringen till motsägelsen kan ligga i hur sympati tolkas. Personalen kan ha haft 
samma tolkning av sympati som Darwell (1998) då han menar att det innebär att givaren 
känner något för mottagaren för hans/hennes skull. Detta skulle kunna öka känslan av 
betydelse hos mottagaren och därmed göra relationen mer jämlik. 

Resultaten visade på att likhet i värderingar var det minst viktiga vad gäller förutsättningar i 
organisationen för socialt stöd. I självkänsloteorin (Westlander, 1993) anses att givaren måste 
ha en tydlig olikhet i förhållande till mottagaren för att stödet ska vara självkänslostärkande för 
mottagaren och därmed en hjälp. Resultaten bekräftade inte detta men motsade det inte heller. 
Det var mindre viktigt med likhet i värderingar men svaren visade inget om olikhet i 
värderingar. Däremot motsades teorin om att en likhet måste finnas mellan givare och 
mottagare i attityder och värderingar vad gäller ”the Big five”- personlighetsegenskaperna (Lakey 
et al., 2002) om stödet ska bedömas som stöd. 

Personalen ansåg att det största ansvaret för att mottagaren skulle få stöd vid en olycka eller 
brand låg på den närmaste chefen och att det därefter var ens eget ansvar att söka hjälp. Enligt 
Westlander (1993) har stödet en mer kortvarig effekt om inte mottagaren känner att hon/han 
varit bidragande i processen. Personalen inom Räddningstjänsten kan därför inte lägga ansvaret 
på någon annan utan måste själv se till att få hjälp. Brickman (1980) menar att om mottagaren 
själv tar ansvar för problemet och ansvarar för att det ska lösas ger det en bättre självkänsla när 



20

problemet är löst. Kasl & Cooper (1987) menar däremot att om mottagaren själv måste söka 
upp stödet kan det påverka honom/henne negativt.

Skillnader i stöd 

En signifikant skillnad mellan heltids- och deltidspersonal fanns avseende stöd från kollegor i 
form av bekräftelse, där heltidspersonal får mer stöd. Denna skillnad kan ha berott på att 
deltidspersonalen inte träffar varandra på daglig basis som heltidspersonalen gör och har 
därmed inte möjlighet att stötta varandra. Heltidspersonal ansåg att de får bättre stöd av sin 
närmaste chef i form av rätt information än vad deltidspersonalen ansåg. Vad detta kan bero på 
är svårare att säga. Om personalen träffas varje dag kan missförstånd lättare uppstå, chefen tror 
att information går ut informellt och meddelar inte allt som behövs på de formella mötena. När 
personalen träffas mer sällan blir det viktigare med en klar och rak kommunikation och därför 
uppfattas det som om denna typ av stöd är bättre hos deltidspersonalen än hos 
heltidspersonalen.

Lätt att tillfredsställa behov

Eftersom personalen inte ansåg att det fanns ett stort behov av stöd från organisationen var
behovet lätt att tillfredsställa. Som tidigare noterats är dock socialt stöd viktigt för att förebygga 
och påverka negativ stress, därför borde det vara viktigt även för personalen inom 
Räddningstjänsten. Det kan vara så att behovet som finns tillfredsställs från andra håll än just 
organisationen. Det stöd som förekom skedde mestadels genom gruppsamtal, debriefing och 
enskild hjälp. 

Metoddiskussion

Reliabilitet
Förhållandet mellan antalet personer och variabler i testet om den psykosociala arbetsmiljön var 
1:4. Den inre reliabiliteten var låg på vissa index (Tabell 3), även i jämförelse med de 
referensdata som finns för QPS Nordic gällande rolltydlighet, positiva utmaningar i arbetet, 
kontroll av beslut, stärkande ledarskap, socialt klimat, ojämlikhet och HR-företräde. Den inre 
reliabiliteten på hela testet på den psykosociala arbetsmiljön var lågt, α = 0,62. På enkätfrågorna
som undersökte det sociala stödet gjordes inte ett reliabilitetstest eftersom flera olika saker
mättes med hjälp av olika skalor. Enkäten skickades hem till alla och alla hade samma tid på sig 
att besvara den. Vissa fick en påminnelse av sin chef medan andra inte fick det. Detta kan ha 
påverkat utgången av resultaten då en del kan ha trott att arbetsplasten stod bakom testet 
medan andra inte trodde det. 

Validitet
I QPS Nordic togs många olika faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön upp och 
detta gör att en god begreppsvaliditet uppnåddes på den delen. Frågorna i enkäten angående 
socialt stöd gick direkt att koppla till de teorier om psykosocialt stöd som är aktuella idag. De 
analyserades också utifrån dessa teorier och därför anses att en tillfredsställande 
begreppsvaliditet har uppnåtts även på den andra delen.
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I enkätfrågorna som behandlade den psykosociala arbetsmiljön togs många olika delar av ämnet
upp, vilket är positivt. Några enkätfrågor ströks gällande krav, rollkonflikter, förutsägbarhet, 
ledarskap och grupptillhörighet för att göra testet kortare. Detta kan ha stört den interna 
validiteten. Dessa faktorer och index behandlades dock genom andra enkätfrågor. Frågorna om 
socialt stöd togs bort eftersom ämnet behandlas i den andra delen av enkäten och anses därför 
inte ha påverkat den interna validiteten. Enkätfrågorna som behandlade det sociala stödet kan 
ha varit svåra att besvara i en enkät. Frågorna om värderingar och perception var svåra att skatta 
och bör egentligen mätas med hjälp av experiment. Därför kan den interna validiteten av den 
senare delen av enkäten diskuteras. 

Eftersom det var förhållandevis låg svarsfrekvens (41,5%) och eftersom enkäten dessutom 
endast besvarades av operativ personal inom Räddningstjänsten i Norrbotten är det svårt att 
generalisera resultaten till hela populationen.  

Forskningsetiska överväganden
Studien har följt de råd som Vetenskapsrådet (ej daterat) ger för en enkätundersökning vad 
gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Respondenterna informerades via ett brev om syftet med enkäten, att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande. De informerades också om att de var 
helt anonyma och att svaren endast skulle användas i det syfte som presenterats. Information 
gavs också om att examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på www.ltu.se. Respondenterna 
anses ha gett sitt samtycke att delta i undersökningen genom att skicka tillbaka enkäten.

Framtida forskning

Det skulle behöva göras fler undersökningar om psykosocial arbetsmiljö inom 
Räddningstjänsten för att få en reliabel och valid bild av denna. Det finns också fler 
förutsättningar i organisationen för socialt stöd som skulle kunna prövas t.ex. frivillighet.

Det framkom i arbetet att kamratstöd inte var det vanligaste sättet att stödja. Ändå är 
kamratstöd bland de mest framgångsrika formerna av stöd. Det vore intressant att undersöka 
detta ur ett genusperspektiv. Kan det bero på att det enbart var män som besvarade enkäten 
som inte kamratstöd förekom i större utsträckning?

http://www.ltu.se
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Bilaga 1. Brev och Enkät

Hej!
Jag heter Johanna Bradley och läser på psykologiprogrammet med inriktning mot arbetsvetenskap och 
personaladministration på Luleå Tekniska Universitet. Jag ska nu skriva examensarbete i psykologi D 
som ska handla om den psykosociala arbetsmiljön hos räddningstjänsten i Norrbotten och då 
speciellt om socialt stöd. 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur människor påverkas och utvecklas av varandra på en 
arbetsplats. Anledningen till att jag valt just räddningstjänsten är för att det är en arbetsplats där 
mycket kan hända och personalen utsätts för allvarliga händelser och stressmoment. Det är på grund 
av detta som Du håller denna enkät i Din hand. 

Jag skickar ut enkäter till alla operativa inom räddningstjänsten i Luleå, Älvsbyn och Boden och nu
skulle jag vilja ha Dina åsikter om Din arbetsplats och därför skulle jag väldigt gärna vilja att Du 
svarade på denna enkät. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan i 
undersökningen. Jag kommer inte att använda svaren på enkäten i något annat syfte än just i denna 
undersökning och du kommer dessutom att vara anonym. Ingen kommer att kunna ta reda på att det 
är just Du som har svarat som Du har gjort. Undersökningen kommer att vara klar i början av våren 
nästa år och då kommer rapporten att läggas ut på LTUs hemsida, www.ltu.se. 

Jag skulle vara väldigt glad för ett snabbt svar och jag måste ha enkätsvaren senast den 1 december.
Om det är några frågor så är det bara att ringa mig.

Ser fram emot Ditt svar!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Johanna Bradley
Tel: 070-365 84 73
E-mail: johbra-4@student.ltu.se

http://www.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se


Ringa in de alternativ som du tycker passar in på dig. Där det finns rader att skriva på skriver du 
det som just du tycker. För dig som arbetar som deltidsbrandman så ska frågan besvaras utifrån 
ditt arbete som brandman, inte ditt vanliga arbete.

1. Personuppgifter:  

a. Födelseår:…………. b. Kön: Man Kvinna

c. Yrkestitel:……………………………………

d. Anställd på: Heltid Deltid

e. Har du en arbetsledande ställning hos räddningstjänsten?
Ja Nej

Nu kommer några frågor angående ditt arbete:    
             Mycket                  Mycket

                                sällan eller    Ganska                    Ganska   ofta eller
                                   aldrig         sällan       Ibland        ofta           alltid

2. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelat att 
du får för mycket att göra ibland?                    1              2              3              4              5

3. Har Du för mycket att göra? 1              2              3              4              5

4. Är Dina arbetsuppgifter för svåra för Dig? 1              2              3              4              5

5. Innebär Ditt arbete positiva utmaningar? 1              2              3              4              5

6. Finns det klart definierade mål för Ditt arbete? 1              2              3              4              5

7. Vet Du precis vad som krävs av Dig i arbetet? 1              2              3              4              5

8. Kan Du påverka mängden arbete Du får? 1              2              3              4              5

9. Kan Du själv bestämma Din arbetstakt? 1              2              3              4              5

10. Kan Du själv bestämma när Du skall ta paus? 1              2              3              4              5

11. Kan Du påverka beslut som är viktiga för 1              2              3              4              5
Ditt arbete?

12. Är Du nöjd med Din förmåga att lösa 1              2              3              4              5
problem i arbetet?

13. Är Dina kunskaper och färdigheter (från 1              2              3              4              5
utbildningar du gått och erfarenhet du har) till nytta 
i Ditt arbete?



14. Vet Du en månad i förväg vilken typ av 1              2              3              4              5
arbetsuppgifter Du kommer att ha?

15. Uppmuntrar Din närmaste chef Dig att delta 1              2              3             4              5
i viktiga beslut ?

              Mycket                                  Mycket
                             sällan eller    Ganska                    Ganska        ofta eller
                                   aldrig         sällan       Ibland        ofta             alltid

16. Hjälper Din närmaste chef Dig att utveckla 1              2              3             4              5
Dina färdigheter ?

              Mycket                   
                                lite eller       Ganska                     Ganska     Väldigt
                                  inte alls           lite        Något       mycket    mycket

17. Hur är klimatet på Din arbetsenhet: 
Är det…

a. …Uppmuntrande och stödjande 1               2              3              4              5

b. ...Stelt och regelstyrt 1                2              3              4              5

c. …Avslappnat och trivsamt 1                2              3              4              5

18.  Uppskattar Du att ingå i den grupp du 
arbetar med? 1                2              3              4              5

19. Är er grupp bra på att lösa problem? 1                2              3              4              5

20. Uppmuntras anställda på Din arbetsplats 1                2              3              4              5
att göra förbättringar?

21. Är det tillräckligt med kommunikation på 
Din avdelning? 1                2               3             4              5

22. Har Du lagt märke till störande konflikter 1                2               3             4              5
mellan arbetskamrater?

23. Har Du märkt någon ojämnlikhet i 1                2               3             4              5
behandlingen av män och kvinnor på 
Din arbetsplats?

24. Har Du märkt någon ojämnlikhet i 1                2               3             4              5
behandlingen av äldre och yngre anställda 
på Din arbetsplats ?



25. Belönas man för ett väl utfört arbete på Din 1                2               3             4              5
arbetsplats (pengar, uppmuntran) ?

26. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för
personalens hälsa och välbefinnande ? 1               2               3             4  5            

Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller
orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden.

27. Har Du känt Dig stressad under det närmaste året?    1               2               3             4               5

             Instämmer Instämmer      Instämmer   Instäm-
               inte alls     knappast    Neutral   fullständigt  mer helt

28. Jag trivs med att för det mesta gå helt in i                   1               2               3              4              5
mitt arbete

29. Den största tillfredsställelsen i mitt liv 1               2               3              4              5
kommer från mitt arbete

Nu kommer några frågor om socialt stöd på din arbetsplats, i det vardagliga arbetet
Med socialt stöd menas att åtminstone två personer utbyter någon form av hjälp som ska göra så att den som tar emot 
hjälpen känner att den trivs med livet på jobbet och i största allmänhet. 

                Mycket                   Mycket
                                  sällan eller    Ganska                    Ganska    ofta eller
                                       aldrig         sällan       Ibland        ofta          alltid

30. Får du socialt stöd i ditt vardagliga arbete…

a. …Av dina kollegor i formomtanke? 1              2               3              4              5

b. …Av dina kollegor i form av bekräftelse? 1              2               3              4              5

c. …Av dina chefer i form av omtanke? 1              2               3              4              5

d. …Av dina chefer i form av bekräftelse? 1              2               3             4              5

e. …Av dina chefer genom att få rätt information 1              2               3             4              5
och råd i olika arbetsrelaterade frågor?

f. …Av din arbetsgivare i form av rätt utrustning 1              2               3             4              5
och instrument?



              Mycket                   
                               Lite eller      Ganska                    Ganska     Väldigt
                                   inte alls        lite        Något       mycket     mycket

31. Är det viktigt att du måste vilja ha hjälp                  1              2               3             4              5
för att du ska kunna ta emot den?

32. Är det viktigt att din arbetsplats har tycker              1              2               3             4              5
och tänker på samma sätt som du för att de 
ska kunna stödja dig?        

Nu kommer några frågor om socialt stöd när en svår olycka eller brand har uppstått.

               Mycket                   
                                   lite eller       Ganska                     Ganska     Väldigt
                                    inte alls           lite        Något       mycket    mycket

33. Är det viktigt för dig att hela tiden veta                    1               2              3              4              5
att det finns möjlighet till stöd från din arbetsplats 
(chefen, arbetskamrater o.s.v.)
om en svår olycka eller brand har inträffat?

34. a. När det har varit en svår olycka eller brand,         1               2              3              4              5
har du fått stöd från Din arbetsplats
(chefen, arbetskamrater) för att hantera detta?  

b. Om du fått någon form av stöd, hur har detta skett? 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

c. När en svår olycka eller brand har inträffat, har det      1              2               3             4              5
varit viktigt för dig att få hjälp av din arbetsplats
(chefen, arbetskamrater o.s.v.)?             

35. Om du har fått hjälp från din arbetsplats, har du själv Ja       Nej     
fått fråga efter hjälp?

36. Vem har ansvaret för att du ska få stöd om en svår olycka eller brand har inträffat? Det går att kryssa i 
flera alternativ:

Du själv          Din chef             Dina arbetskamrater         Den högste chefen i er organisation  

37 a. Finns det en uttalad plan för att hantera kriser Ja       Nej     Vet ej
på din arbetsplats?



b. Tycker du att det behövs en uttalad plan för att du Ja       Nej     Vet ej
ska få det stöd du behöver?

               Mycket                   
                                lite eller   Ganska                     Ganska     Väldigt
                                    inte alls       lite        Något       mycket     mycket

38. Anser du att det är viktigt att de som ska                  1              2               3             4              5         
hjälpa dig förstår dina känslor om det ska kunna ge dig                 
socialt stöd?

39. Anser du att det är viktigt att de som ska hjälpa         1              2               3             4              5
dig känner på samma sätt som du (har varit med om 
samma sak och reagerar på samma sätt) om de ska kunna
ge dig socialt stöd.






